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CoNTRATO No 08912022
PROCESSO N. í2512022
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coNTRATo DE LocAçÃo DE
IMÓVEL PARA FINS NÀO
RESIDENCIAIS QUE ENTRE SI
FAzEu, DE uit LADo, o [tuNlciPto
DE ALTo ALEGRE OO PINDARÉ,
ATRAvÉs DA PREFE|TURA
MUNICIPAL, E DO OUTRO LADO,
JoÃo BEZERM DOS SANTOS
JUNIOR, NA FORi,IA ABAIXO.

Pelo presente rnírumento paÍticular de aditamenlo ao clntrato de locaÉo que fazem
enríê si. de um tado IJNICiPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDAREI A. através da
sua sÉcngtlntl muNlctpAL DE asslsrÊNclA soclaL, TRABALHo E
CIDADANIA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/ÍÚA, SEdiAdA NA AV. JOáO

Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ No 01.612.83210001-21,
do.avante designada LOCATÁRIA, nesle ato representado respectivamenie pela

Secretária Municipal de Assistêncaa Social, Trabalho e Cidadania, a Sra. ELZA MARIA
SANTOS DO NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora da Cédula de ldentidade
RG no 77592797-0. e inscrita no CPF sob o no 844.413.803.-72, residente nesta
cidade. e: JoÃo BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR, inscrito no cadastro Nacional
de Pessoa Físaca n'. 060.921.053-97 e RG n'. 033375242007-0, neste aio
denomanada LOCADOR, RÉSOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PAMFINS RESIDENCIAIS, IOCAIiZAdO _ RUA dA PAZ S/NO BAiTTO -
CentÍo, Alto Alegre do Pindaré/MA, VISANDO A CONCESSÃO DÊ BENEFICIO
SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL. em beneÍício de FRANCISCO BETÂNlO ALVES DE

MELO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Fisic€ n'. 082.764.383-77 e
Portadora do RG no. 0177972a2o0't-1. em face de dêcorrência de desastre ou
calamidade pública, tendo em vista o PÍo§esgo AdministraÚYo n'. '12512022'

Dispensa de LicitaÉo, ráificada pelo Ordenador de Despesa, submetendo as partes

às disposições constantes no ai 24. inciso X e 26 da Lei n' 8.666/93, e suas

atteraÉes, Lea Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA no 0'19/20 e aÍt. í0 § 2o, lV,

do Decreto Munacipal de Alto Alegre do Pindaré - MA n'021/20 sob as cláusulas e
condiÇóes seguintes:

CLAUSULA PRIi,tEIRA . DO OBJETO

í.í Conlrataçáo referente Locaçáo Social de imóvel de propíedade de Joâo Bezerra

dos Santos Junior. em cêráer de beneficio social, destinado a Francisco Betanio Alves

de Melo.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VrcÊNCIA

2,1 O pÊzo de vigência do presente contrato de locaÉo é de 06 (seis) meses, a
contaÍ da assinalura do contrato, mediante a devida comprovaÉo da ocorrência do
fato geÍador do direito ao benefício, podendo sêr prorrogado por igual período, ou,
enquanlo perduÍar a situa€o de risco ou vulneÍabilidade social do beneficiáúo,
condicionada a proÍrogaÉo do beneficjo à emissão de parecer técnico, nos termos do
que estabelece a Lei Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA no 019/20 e aÍt. '10 § 20,

inciso lV, do Decreto l\runicipal de Alto AlegÍe do Pindaré - MA n'021/20, observadas,
em tudo, as disposiçóes dos arligos 24, inciso X e 57 da Lei 8.666/93.

2.2 - Permanecêndo o Locatário no imóvelâpós a data Íxada como termo da vigência
do Contrato, presumir-sê-á pronogada a locação por tempo indeterminado, nas
condiçóes ajustadas - confoÍme disciplina o art. 56 da Lei 8.245, de 18i10í991 -
considerar-sê-áo, entretanto, devidos os alugueres até a data da entrega do imóvel ou
da notiÍicaçâo do LOCADOR para o recebimento, independentemente da existência de
outÍas pendências, desde que esteja efetivamente desocupado o imóvel.

2.3 . Qualquer toleráncia do LOCADOR, de seu procurador ou prêposto, não se

entenderá como renovâçáo ou modiflcaÉo de qualquer clausula deste contráo.

CLAUSULA TERCEIRA . DO VALOR E DA COBRÂNçA DE ÂLUGUEL

3.í . O valor globâl do presente Contrato é de R$ '1.800,00 (mil e oitocentos reais), a

sêr pago em 06 (sêis) paÍcelas mensais de R$ 300,00 (tÍêzêntos rêais), cujo
pagamento o LOCAIÁR|O se compíomete a tazeÍ alé o décimo dia do mês

subsequente ao mês vencido.

3.2 - O aluguel será cobrado pelo LoCADOR, mediante a apresentaÉo da respectiva
Íatura ou recibo, etaborados com observáncia dá Legisiâçáo êm vigor, e pago até o 60

(sexto) dia útil do mês subsequenle ao vencido, creditado em conta do LOCADOR,
qualseja: BRAOESCO í751- 5 GIC: 00í0658-5.

3.3- Quando da ocorrência de eventuais alrasos de pagamento provocêdos

exclusivamente pela Administraçâo, o valor devido deverá seÍ acrescido de

compensaçáo financeira, cuja apuÍaÉo §e lará desde a dáa de seu vencimento áé a
data do eletivo pagamento, em que os juros de mora seráo calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6010 (seis por cento) ao ano, mediante aplicaçáo das

seguintes fórmulas:

l= (Tx100/365)

EM=lxNxVP.onde:
I = Índice de compensaÉo linancêiral
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TX = Percentualda taxa de juros de moÍa anual;
ÉM = Encârgos morâtórios;
N = Númerode dias entre a data prevista paÍa o pagamento e a do eÍetivo pagamenio;

VP = ValoÍ das paÍcelas em atraso.

CLAUSULA QUARTA . DO REAJUSTAMET{TO

4.í - O presente Conkâto podêÍá, por acordo enlre as partes,. ser reajuíado

ãnu"rmàni", na forma do art. )8 da Lei nô 9.069/95, Íicando paç{uado que as partes

,iiri-.-"iaã, óár" t"r n., o valor encontrado pela variaçã-o. nominal do indice de vanaÉo

ào fôprvlÊcv, aplicando-se, no quê couber, o PÍincipio da Livre negociaÉo'

ãO"aáJo" os limites legais e em conlormidade com a Lei n' a'24511991'

pi"-""-r"nao-"" sempre. o-valor compativel com o de mercâdo' conforme exige o

inciso X do art.24 da Lei8.666i93.

CLAUSULA QUINTA . OO GESTOR DO CONTMTO

5.í - A SecÍetâÍia Municipal que motivou o presente contrato' designará 
-o 

gestor do

;ilr;i", -ilJe- ;"É á ' responsável pelo acompanhamento/$lperyisâo- do fiel

;;;;;..à do obieio coniralual' e adolará todas as providências cabiveis e

;;J#;à; úi, 
-ã- 

,"n.',t"nçao da resularizaÉo na prestaÉo dos serviços

credenciados.

5.í.í - O Gestor do Contralo anotará em registro próprio todas- âs ocorrências

,"r""ion"ã"" com a execuÉo do contralo, deierminando o que for necêssáÍio à

regularizaçáo das fallas ou defeitos observados

5.í,2 - As decisões e providênciâs que ultrapassâÍem a compeléncia do Íepresentante

ãà"ã4" L-i"àrrãã,iá ã seus superiores em tempo hábil para a adoÉo das medidas

conveniente§.

5.í.3-AlémdasatividadesneíecontÍato,noeditalqueoÍiginouessecontrato'bem

"oro., ""u" "n"ro§, 
sáo atÍibuiçóes do Geíor do Contratol

â1 tnsDeoonaÍ sistematlcamente o objelo do @ntrato' com a íinaltdâde de
-' 

àrãain", o, u"rmcaÍ se sua execuÉo obedecÊ às especificaçÔes tecnlcas

áe materiais e/ou seÍviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e oemals

obrigaÉes do contralo;

ht a)roâniza. de forma sistemática todas as informag6es peítinentes 
-aos"' ;;;;;" ãr. ãnuãrrirn a obra: pÍojetos' licilaÉo, contÍato' mediÇóes'

il;ó;"à fisiceÍnanceiros previstos 
^e . . 

d'11d?l:-^..311",9"
iàálrã"ã"nio", realinhamenlos, pagamentos, Projeto como constíuido (As
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Buitt), termos de recebimento provisório e deíinitivo e devoluÉo de
cauçóes, etc.

DisponibilizaÍ, mensalmente,
em c€so de obra;

AÍerir es mediçóes dos
acompânhadas por registro
cálculo:

relatórios constando informaÉes gerenciais

serviÇos exêcutâdos que deveÍáo ser
Íotográfico e pelas respeciivas memórias de

e) Solicitar, formalmente, a contráada, nos eventuais aditivos e paralisações,
justmcativa técnica Íespectiva e com base na mesma, Íormar juízo de vâlor
desses eventos ê encaminhaÍ a documentação necesúria pa.a instâncias
superiores providenciarem as medidas cabiveis ao§ mesmos;

0 Comunicar a instancias superiores qualquer infraçáo cometida pela
contratada, medianle parecer técnico fundamentado, nos termos da Lei de
Licitaçóes, a fim de que as mdidas legais cabiveis possam sêr aplicadâs.

g) Exigir da CONTRATADA o cumprimenlo dos prazos dispostos no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a eíe
instrumento, considerando que a execuçáo de cada serviço/etapa será
afêrido, em cada mediçáo, consoante CRONOGRAI\iIA
FISICOFINANCEIRO, pÍeviamente aprovado e que a íeriÉo dos prazos
se dará mediante a comparaÉo entre o valor total da etapa prevista no
cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise
(caso exista).

5.3 . O acompanhamenlo, o conlrole, a ÍiscalizaÉo e avaliaÉo de que trata este item
náo excluem a responsâbaladade da Contralada e nem coníere à Contratanle
responsabilidade solidária, inclusive peninte lerceiros, por quaisquer inegularidades
ou danos na execuÉo dos serviços contratados.

5.4 - A CONTRATANTE se reserva o diÍeito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Contrato e o Edital
que o originou.

5,5 - A Superintendência de Acompanhamenlo de Contratos e Convênios, vinculada à
Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestáo, será responsável pelo
acompanhamento e Ílscalizaçáo na execução dos serviços conlÍatados, auxiliando o
gestor do contráo no fiel cumprimento do objeio deste Edital.

CLAUSULÂ SEXTA - DO RECEBIMEI{TO Í'O IiIÓVEL

6.t . O LOCATÁRIO reconhece receber o imóvel, objeto do presente contrato, em
perfeitas condiçõês de uso, Íicândo à custa do LOCATARIO, os reparos e ob.as que

c)

d)
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venha a necessitar o imóvel, mantendo-se em peúeito estado de conservaÉo,
obrigando-se a restitui-lo nas mesmas condiçóes que o recebeu, salvo as
deterioraçóes deconentes do seu uso normal, de acordo com as determinaÇóes do
art.23, inciso lll, da Lei n" 8.245. de '18 de outubro de '1991.

CLAUSULA SÉTITIA . DA RESPONSÂBILIDADE

7,í . É de responsabilidade do LOCATÁRIO, o pâgamento das despesas relativas ao
consumo de luz, d'água e esgoto, utilizaçáo de serviços telefônicos, taxa de lixo, bem
como quaisquer outros da mesma natureza assim determinados pelo Poder Público,
que vierem a incidir sobre o imóvel, referentes à utilizaçáo do mesmo.

7.2 - É de inieira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, o pagamento das
despesas relativas aos tributos e emolumentos que náo se enquadrem no que dispóe
a Cláusula anterior, e que incidirem ou vierem a incidir sobre o imóvel objeto do
presente contrâto de locaÉo.

7.3-É tamtÉm de responsabilidade do LOCATÁRIO o encargo de reformar o imóvel
em caso de danos ao mesmo quando de sua entrega ao LOCADOR.

CLAUSULA OITAVA . DA FACHADA PRINCIPAL

8,'l- A fachada principal do imóvel, objáo do píesente contrato de locaÉo, náo poderá

ser modiÍicada. podendo, entretanto, o LOCATÁRIO, promover as adaptaçóes na §ua
parte intema, que julgâr necessáÍia, desde que êstas náo compromelam a estÍutura e
segurança do imóvel, com prévia anuência, por escrito, do LOCADOR ou seu
representante legal, para esse Íim constituído.

CLAUSULA NONA . DAS BENFEIÍORTAS E DA CONSERVAçÃO

9.1 . O LOCATÁR|O podeÍá executaÍ todas as obras, modiÍicaçóes ou benÍeitorias

sem prévia aulorizaçáo ou conhecimento do LOCADOR, sempre que a utilizaçáo do
imóvel estiver comprometida ou na iminência de qualquer dano que comprometa a

continuaÇáo do presente contrato de locaçáo. As benfeitorias necessárias que forem
executadas nessas situaçóes seÉo posteriomente indenizadas pelo LOCADOR.

9.2 . As benfeitorias úteis, desde que autorizadas, seráo indenizáveis e permitem o
exercicio do direito de retenÉo.

9.3. As benfeitorias voluptuárias serão indenizáveis, caso haja prévia concordância do

LOCADOR. Caso náo haja concordância na indenizaçáo, poderáo ser levaniadas pelo

LOCATARIO, Íinda a locaÉo, desde que sua retirada náo afete a estrutura e a
subslâncaâ do imóvêI.

Processo n:
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9.4 . Caso as modificêçôes ou adaptaÉes feitas pelo LOCATARIO venham causar
algum dano ao imóvel, durante o período de locaÉo, esse dano deve ser sanado às

expensas do LOCATARIO.

CLAUSULA DÉCIiIA . DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

íO.l . As despesas com o pâgamenlo do aluguel mensal e demais encârgos conerâo
à conta da segurnte dotaÉo orçâmentária:

02 PODER EXECUTIVO O9.OO SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL

TRABALHO E CIDADANIA 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122 ADMINSTRAÇAO GERAL
0106 DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL 2O54,OOOO MANUT, E FUNC'

DA SECRETARIA 3.3.90.36.00 oUTROS SERVIÇOS DE ÍERCEIROS PESSOA

FÍSICA

CLAUSULA DECIIIA PRlriEIRA . DA VISTORIA DO Ii'ÓVEL

lí.í - AO LOCADOR é reseNado o diÍeito de vistoriar o imóvel objeto do presente

contrdo de locaÉo quando achar convenienle, desde que façâ em horário compáivel
com o funcionamentô ao Orgão ocupante, podendo trazàlo, no todo ou em parle,

ressalvedas as dêpendênciasque as circunslancias no momento as tornem privalivas,

ou as que pela natureza das atividades nelas desenvolvidas' recomendam acesso

reservado a determinados servidores.

í 1.2 - Para fiel disposto no caput desta cláusula' o titulaí do órgáo ocuPante do imóvel

objeto do presenie instrumento ou quem for por e§te designado' acompanhará o

LdCADOR ou quem Íor por este designado, acompanhará o LOCADOR ou quem foÍ
por eíe designâdo no exerciclo desse dirêito.

CLAUSULA OÉCItf,A SEGUNDA. DA RESCEÃO DO CONTMTO

12.í - Durante o prazo eslipulado para a duraçáo do contrato' náo poderá o

LOCADOR reaver o imóvel alugado (aÍ1. 40 da Lei no B 24519'1)

12.2 - Ao LOCATÁRIO reserva-se o direilo de, no interes§e do serviço público ou em

dánêncja de molivos supervenienles, rescindir o presenle contÍato, sem quâlquer

ônus, mediante aviso pÍévio de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA . OA PUBLICAÇÀO

í3.í - Este contráo será publicado em eírato, no Diáno Oíicial do Municipio de Alto

eieóre Oo pinOare, conenào as despesas por conta do LOCATARIO' no píazo de até

20 (vinte) dias úteis após sua assinatura

Rublica;
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CLAUSULA DÉCIi,lA OUARTA . DO FORO

í4.í . Fica eleito o Foro da comarca de Santa Luzia - MA, responúvel pelo Municipio
de Alto Alegre do Pindaré, com renúncia expÍessa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente inírumento'

E, por estarem assim justas, acertadas e contratadas' após lido e âchado

conforme, as paries, por seus representantes legais' Íirmam o presenle instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um 5ó eÍeito, na presença de 02 (duas)

testemunhas que lamtÉm os subscrevem.

Aho Alegre do Pindaré - MA, 08 de abril de 2022

Secretáia Municipal de Ásslsténcia Socia/
LOCATÁRIA

BEZERRA SANTOS
LOCADOR

TESTEMUNHAS:
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